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1 اإلسالمیة  الدراسات مادة التخصص المدرسة : :المعامل المجال 

ساعات 4 مدة
اإلنجاز:

مسلك تأھیل أساتذة التعلیم مباراة الدخول إلى 
بالمراكز الجھویة لمھن  التأھیليالثانوي 

 2012یولیوز  دورة – التربیة والتكوین
 الموضوع

السیاق: 
ترشحت لمباراة الدخول إلى المركز الجهوي لمهن التربیة والتكوین، فطلب منك إبراز مدى تحكمك في    

الرصید المعرفي الشرعي، واستعدادك لتحمل مسؤولیة تدریس مادة التربیة اإلسالمیة.
السند المساعد:

الثابت الوثني الذي كان في  استهدفم؛ لهللمبادئ األخالقیة التي كانت سائدة قب ومهذبا اإلسالم مؤكداجاء 
مكة، عبر إصدار معرفة جدیدة، الغایة منها توضیح المعنى الحقیقي للعبادة، بربط العباد مباشرة بخالقهم عز 

جدیدة مصادر  وأعاد بناءها من جدید، من خالل ،عمل اإلسالم على تأصیل بنیة العرب المعرفیة وهكذا وجل.
لصحیح الذي ینبغي أن في القرآن الكریم الذي یوجه الحیاة اإلنسانیة، ویوضح الطریق اا أساسالمتمثلة للمعرفة، 

، ولذلك فإن هذه المعاني ترتكز على قبول واستثمار وسائل وطرق اكتساب المعرفة في اإلسالم حسب یسلكه العبد
 رتباط وثیق بالوحي.ثم مسؤوال عن إنتاجها مع االعقل مسؤوال عن المعرفة،  عالاج ولویتها،أهمیتها وأ

حیث إقامة الدین وممارسته مرتبطة  ؛انفتاحها وتقاطعها مع سائر العلومفي اإلسالم:  المعرفةومن ممیزات  
، لإلیمان عن طریق المعرفة والعلم بحقیقة الوجود اإلنساني، فقد دعا القرآن الكریم إلى الجمع بین التدبر والتبصر

مرتبطة كما أنها  .والمعرفة في اإلسالم تمیزوا بالطابع الموسوعي في تكوینهم من أعالم الفكر اكثیر ولذلك وجدنا 
لم، كما أنها ذات بعد علمي باإلیمان، حیث تتخذ طبیعة الوجوب واإللزام من خالل معرفة اهللا تعالى عن طریق الع

میع أبواب معرفة مفتوحة على ج ؛ بل هيولیس هناك حصر لنوعیة المعارف في اإلسالم... وواضح محسوس
 ااإللمام بالمادة المعرفیة أمر  .. لذلك كان.عة اإلنسان، وتسهیل أداء مهمته في عمارة األرضفمرتبطة بمنالعلم، 
للمنشغل بالتدریس. اضروری

إنما تعمل على وصفه وتفسیره تشكل وبناء المعرفة وانبثاقها في أصول مادة التربیة اإلسالمیة، إن 
  الذي یهتم به الدیدكتیكي بالدرجة األولى.لمادة، وهذا ا اإبستمولوجی
)بتصرف( .1999، سنة 1دار الثقافة، ط  -"دیدكتیك التربیة اإلسالمیة من اإلبستمولوجي إلى البیداغوجي" -أحمد العمراوي وخالد البقالي القاسمي - 

المهام المطلوبة:
 أوال:

ن) 1(                     .  األساسیة للنص فكاراأل (ي) استخرج-1
ن) 1(          .التدبر – الوحي  :اآلتیین ینالمصطلح (ي) عرف-2
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الصفحة   بالمراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین التأھیليتذة التعلیم الثانوي مباراة الدخول إلى مسلك تأھیل أسا
 2012دورة یولیوز                                      

 الموضوع                                                          
                             اإلسالمیة الدراسات -مادة التخصص المدرسة المجال     : 

2
2

 هاـ(ي)ـ، عرفلمعرفة اإلسالمیةلاألساسیة مصادر ال القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة واالجتهاد هي-3
 ن) 4،5(                      .، ومظاهر عنایة علماء اإلسالم بكل منهامقاصد كل منها (ي) بینو 

؛ مستهدفا للمبادئ األخالقیة التي كانت سائدة قبله ومهذبا جاء اإلسالم مؤكداقولة الكاتب: " (ي) حلل –4
 ن) 1.5(                                            الثابت الوثني الذي كان في مكة". 

 ن) 2(  . االستشهاد بنصوص شرعیةة، مع عن عالقة اإلسالم بالشرائع السماویة السابق (ي) تحدث –5
 ن) 2(   الكریم والسنة النبویة المطهرة. مستدال بنصوص من القرآن اإلنسانيحقیقة الوجود  (ي)بین -6
 

 ثانیا:
مبرزا أهمیة هذا  ،هیلياإلسالمیة بالتعلیم الثانوي التأاستعدادك لتدریس مادة التربیة  دىم (ي) بین  -7

 ن) 2(                             .مهنيال كنجاحاالستعداد في 
 ن) 2(                .أهمیة االنتقال من مركزیة المعرفة والهدف التعلیمي إلى وظیفیتهما (ي) حدد -8
 ن) 2(     أهم المهارات التي ینمیها منهاج التربیة اإلسالمیة بسلك التعلیم الثانوي التأهیلي. (ي)اذكر –9

اإلسالمیة بخاصیة التكامل بین وحدات البرنامج الدراسي، بین(ي) ذلك،  یتمیز منهاج التربیة -10
 ن) 2(                                     أهمیة هذه الخاصیة في ترسیخ القیم اإلسالمیة لدى المتعلم. (ة)مبرزا

 ...انتهى...
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